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HBO v HBO v LjubljaniLjubljani

�� 1992 1992 -- 995 ma5 mannjšajša
hiperbaričnahiperbarična komorakomora v v 
okviruokviru MFMF

�� v v majumaju 2005 2005 večjavečja
večprostorskavečprostorska
hiperbaričnahiperbarična komorakomora nana
MF v MF v LjubljaniLjubljani





ProtokolProtokol 3 ATA 90 3 ATA 90 minutminut



PotapljanjePotapljanje je je čudovitčudovit športšport

�� s s pomočjopomočjo tehničnihtehničnih sredstevsredstev
zaobidemozaobidemo očitneočitne ovireovire

�� zaidemozaidemo v v področjepodročje občutka popolne občutka popolne 
svobodesvobode



NevarnostiNevarnosti sicer sicer ne ne manjkamanjka



Kot riba, ki ne ve da jeKot riba, ki ne ve da je na suhemna suhem

�� zaidemozaidemo v v področjepodročje spremembsprememb, , kiki jihjih ne ne 
zaznavamozaznavamo, , pa so zelo škodljive za naspa so zelo škodljive za nas

�� (očitno nismo bili napravljeni za tam (očitno nismo bili napravljeni za tam 
dol)dol)



Tuje okolje obdaja potapljača v celotiTuje okolje obdaja potapljača v celoti

�� TemperaturaTemperatura vodevode ((podhladitvepodhladitve))

�� GibanjeGibanje vodevode ((izčrpanostizčrpanost))

�� TlakTlak = = silasila / / površinapovršina



Najpomembnejših sprememb ne Najpomembnejših sprememb ne 
zaznavamozaznavamo

�� Parcialni tlak dušikaParcialni tlak dušika

�� Previsok parcialni tlak kisikaPrevisok parcialni tlak kisika

�� Parcialni tlak COParcialni tlak CO22 deloma, nato zatajideloma, nato zataji



Pomembnih sprememb ne Pomembnih sprememb ne 
zaznavamozaznavamo

�� Svoje neumnosti (ki pa se jo da izmeriti v Svoje neumnosti (ki pa se jo da izmeriti v 

metrih)metrih)

�� ¨Kako globoko se potapljaš?¨¨Kako globoko se potapljaš?¨ tudi do 156m tudi do 156m 

(pO(pO22 nad 3 bar)nad 3 bar)



POGOSTOST POTAPLJAŠKIH POGOSTOST POTAPLJAŠKIH 
NESREČ NARAŠČANESREČ NARAŠČA

�� V ZDA 9.000.000 V ZDA 9.000.000 potapljačevpotapljačev

�� V V EvropiEvropi 1.000.000 1.000.000 potapljačevpotapljačev

�� umreumre 33--9 / 100.000 9 / 100.000 letnoletno
DeGorordo ADeGorordo A, Resuscitation 2003, Resuscitation 2003





POGOSTOST POTAPLJAŠKIHPOGOSTOST POTAPLJAŠKIH NESREČNESREČ
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IzIz poro čilporo čil DAN DAN zaza ZDA in ZDA in KanadoKanado (10.000.000 (10.000.000 potaplja čevpotaplja čev))

Poročilo DAN 2007Poročilo DAN 2007



BOYLOV ZAKONBOYLOV ZAKON

PP11VV11 = P= P22VV22

nižji tlak = ve čja nižji tlak = ve čja 
prostorninaprostornina

višji tlak = manjša višji tlak = manjša 
prostorninaprostornina



HENRIJEV ZAKONHENRIJEV ZAKON + DALTONOV+ DALTONOV

VečjiVečji parcialniparcialni tlaktlak plinaplina ==>> večveč plinaplina
se se raztopiraztopi v v tekočinitekočini ((tkivihtkivih ))



Globinska pijanost (nitrogen Globinska pijanost (nitrogen 
narcosis)narcosis)

�� Največ podatkov iz obdobja, ko omejitev Največ podatkov iz obdobja, ko omejitev 
ni biloni bilo

�� Le redki potapljači lahko opravijo kaj Le redki potapljači lahko opravijo kaj 
koristnega pri globinah 90m in večkoristnega pri globinah 90m in več

�� Reševanje preprostih matematičnih Reševanje preprostih matematičnih 
problemov v HB komori je nemogoče po problemov v HB komori je nemogoče po 
40m40m

�� Pridruži se še retenca COPridruži se še retenca CO22



Globinska pijanost Globinska pijanost –– kaj jo potencirakaj jo potencira

�� MrazMraz

�� Stres Stres 

�� Večji napor Večji napor 

�� Zadrževanje COZadrževanje CO22



Globinska pijanostGlobinska pijanost

�� Pomoč drugim v težavah je tako Pomoč drugim v težavah je tako 
omejenaomejena

�� Da sami potrebujemo pomoč ne Da sami potrebujemo pomoč ne 
opazimoopazimo

�� Efekt seštevanja napakEfekt seštevanja napak



Dekompresijska bolezenDekompresijska bolezen

�� IzIz raztopljenihraztopljenih plinovplinov ((dušikdušik) ) 
nastanejonastanejo mehurčkimehurčki ((HenrijevHenrijev
zakonzakon), ), koko tlaktlak v v okoliciokolici prehitroprehitro
padepade

�� MehurčkiMehurčki škodujejoškodujejo lokalnolokalno aliali
ogrozijoogrozijo perfuzijoperfuzijo



Dekompresijska bolezenDekompresijska bolezen

ZnakiZnaki se se pojavijopojavijo v 12 v 12 urahurah::

�� 80 % v 80 % v prviprvi uriuri

�� 95 % v 95 % v prvihprvih 4 4 urahurah



Dekompresijska bolezenDekompresijska bolezen

ObičajnaObičajna delitevdelitev::

�� DB tip 1 DB tip 1 -- muskuloskeletnamuskuloskeletna

�� DB tip 2 DB tip 2 -- nevrološkanevrološka



DB tip 1DB tip 1

�� BolečineBolečine v v okončinahokončinah, , pritiskpritisk
bolečinobolečino ublažiublaži (bends)(bends)

�� RokeRoke 3 x 3 x pogostejepogosteje kotkot nogenoge

�� LahkoLahko preidepreide v DB tip 2v DB tip 2



DB tip 2DB tip 2

�� PredvsemPredvsem hrbtenjačahrbtenjača

�� TežaveTežave odvisnodvisnee odod višinevišine
prizadetostiprizadetosti hrbtenjačehrbtenjače

�� NajpogostejeNajpogosteje ledveniledveni del del hrbtenjačehrbtenjače



DB tip 2 DB tip 2 -- plju čnaplju čna oblikaoblika

�� MehurčkiMehurčki iziz venskegavenskega sistemasistema zamašijozamašijo
pljučnepljučne arteriolearteriole

�� KliničnaKlinična slikaslika kotkot pripri običajniobičajni pljučnipljučni
embolijiemboliji –– oviran je pretok iz D srca oviran je pretok iz D srca 
skozi pljuča v L srce skozi pljuča v L srce ((obstruktivniobstruktivni šokšok, , 
ddušenjeušenje))



Dekompresijska bolezenDekompresijska bolezen zdravljenjezdravljenje

�� RekompresijaRekompresija v v hiperbaričnihiperbarični komorikomori

�� PrvaPrva pomočpomoč: : kisikkisik, , stalenstalen nadzornadzor
med med prevozomprevozom do do komorekomore



Pozni nevrološki zapleti potapljanjaPozni nevrološki zapleti potapljanja



Pozni nevrološki zapleti potapljanjaPozni nevrološki zapleti potapljanja



Pozni nevrološki zapleti potapljanjaPozni nevrološki zapleti potapljanja
zlasti ko smo že imeli DB!zlasti ko smo že imeli DB!



Pozni nevrološki zapleti potapljanjaPozni nevrološki zapleti potapljanja
zlasti ko smo že imeli DB!zlasti ko smo že imeli DB!



Zaklju čkiZaklju čki

�� NesrečamNesrečam se se izognemoizognemo z z znanjemznanjem, , 
telesnotelesno pripravljenostjopripravljenostjo, , nikolinikoli se ne se ne 
potapljamopotapljamo blizublizu mejemeje zmogljivostizmogljivosti

�� TežaveTežave moramomoramo (ker jih ne (ker jih ne 
zaznavamo)zaznavamo) predvidetipredvideti = = poznatipoznati
kliničnoklinično slikosliko, , ukrepeukrepe, , telefonsketelefonske
številkeštevilke, , možnostimožnosti transportatransporta



NIKOLI SE NE POTAPLJAJ SAM !NIKOLI SE NE POTAPLJAJ SAM !






